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Brașov*,  Luni, Marți 14 (26j Augustu 1890.

„Csăszâri osztrăk pătens.“
i.

Verdictul0 „patrioticii" alu ju- 
rațilorfi din Clușiu în procesulu 
de pressă ală „Gazetei Transilva
niei", a datu prilegiu foiei guver
nului „i'emzet" din Pesta, se’șî 
descopere „iubirea sa nemărginită" 
față cu naționalitățile nemaghiare.

„Noi voimQ să trăimiî în pace 
cu naționalitățile nernaghiare" — 
strigă „Nemzet" în numărulfi seu 
dela 16 Augustă, — „der agita
țiile fțiariștiloră români nu le pu
tem ă suferi și de aceea ne bu- 
curămft de verdictulu condamna- 
torfl, care este o declarare împo- 
santă a consciinței naționale ma
ghiare ofensate."

Cu alte cuvinte, suntemu mul- 
țămițî cu Românii decă vorft fi 
moderați și nu voru pretinde de. 
pildă ea „nebunii" dela „Gazetă", 
ca se li-se mai respeeteze și drep- 
tulu de limbă, să li-se deschidă 
porțile culturei naționale ș. a.

,,Aceste foi agităt6re“ — con
tinuă „Nemzet**  — „voiescu a face 
pe omeni se credă, că națiunea 
maghiară asupresce naționalitatea 
valahă și născocescu totu felulu 
de plângeri fantastice, pe când în 
totă lumea nu se bucură nicăiri 
naționalitățile de atâta libertate, 
ca în statulu ungarii. “

Așa va fi. 1 cum cjice „Nem
zet".

Negreșitu, că numai pentru 
aceea ca să dovedescă, că națio
nalitatea valahă nu este asuprita și că 
nu esistă nicăiri atâta libertate ca 
în acestu statu, procurorulu supe
riorii din Tergulft Mureșului a 
trasă la răspundere pe redactorulu 
„Gazetei" pe temeiulti unei pa
tente împărătesei austriace (csăszâri 
osztrak patens) din anulă 1852, pa
tentă absolutistică, care este ți 
nută în vigăre pănă în cfiua de 
acll în Transilvania, fără îndoială 
pentru ca se putemil se ne dedămu 
cu atâta mai ușoru cu constitu- 
ționalismulu și liberalismul*  un- 
gurescu.

Negreșită că totă numai spre 
a documenta, că naționalitatea 
„valahă" nu este asuprită, și, căe 
mai liberă, ca ori și care alta în 
largultt pământului, se susține pen
tru Ardelfi o lege electorală deosebită 
din timpurile reacționare, cu tbte 
că prin art. 43 din 1868seștergu 
aceste privilegii; numai și numai 
pentru aceea se susține în Ardelu 
și astăcțl starea escepțională în tote 
privințele și fișpanii din comitatele 
ardelene numai de dragostea cea. 
mare ce o au cătră „Valahi" nu 
mai voru se scie nici de legi, nici 
de constituțiă, ci emuleză unii cu 
alții în volnicii de totă soiulă.

Numai pentru a dovedi dra
gostea s’a cătră „Valahi" guver- 
nulu ungurescu numesce în ținu
turi curată române funcționari, 
cari nu cunoscu limba poporului 
și pretinde ca poporulu se învețe 
unguresce pentru a se pute înțe
lege cu ei. Numai pentru acesta 
elu prigonesce instrucțiunea româ
nă din Ardelu, ca și din ținutu

rile ungurene și bănățene și totă 
numai pentru acesta prigonesce și 
pressa română de pretutindeni.

Der ca se nu ne prea depăr
tăm u dela obiectă, csăszâri osztrak 
patens dela 27 Maiu 1852 este în
vederată, că numai de dragulă Ro- 
mâniloru ardeleni mai esistă ac|I 
formând*  o pagină negră-galbenă 
în cartea legiloră ungurescl.

Căci este evidentă, și în cfilele 
aceste a constatat’o și deputatulu 
Iot. Eiltsch în „Kronstadter Zei- 
tung“, că pressa maghiară și cea 
germană-ungară și și cea săsescă 
se bucură aici de cea mai mare 
libertate, numai în contra pressei 
române procurorii au întreprinsă 
de câțiva ani o gonă formală.

Patenta împerătescă austriacă 
din 1852, care dă mână liberă 
procurorului de a trage la răspun
dere și pe autoră și pe redactorii, 
eventuală și pe tipografă se sus
ține așa-der numai în potriva pres
sei române și s'a și folosită pănă 
acuma mimai în contra cl/iari știi oră ro
mâni.

Nu este acesta cea mai stră
lucită dovadă despre îngrijirea es- 
traordinară ce o au cei dela pu
tere pentru naționalitatea valahă?

Numai ca se fiă mulțumiți a- 
ceștl „Valahi" și se p6tă trăi în 
bună înțelegere cu Maghiarii li-se 
face distincțiuuea se fiă guvernați 
cu patente împărătesei' și cu legi 
reacționare.

Și bădăranii de ei totă se mai 
uită în gura cjiariștiloru loru cari 
nu voră să recunoscă/ că nu mai 
are nici o naționalitate de pe fața 
pămentulu atâta libertate ca „Va
lahii" ?!

Voci asupra procesului „Gazetei."
Sub titlulu „Nemzetisegi iz- 

gatâs“ (Agitațiune națională) or- 
ganulă guvernului ungurescu ,,Nem- 
zet“ dela 16 Augustă scrie urmă
torul*  articulă de fondu privitoră 
la procesulu de pressă ală „Ga
zetei:1*

„Societatea maghiară a apărată sta
ul*  maghiară. Doi diariștl valahi au 

păcătuită și au atentată în contra sta
tului maghiară, er societatea maghiară 
prin juriulă clin Clușiu a răsbunată acestă 
păcat*.

„Foia valahă agitătore din Brașovă 
numită „Gazeta Transilvaniei**  a negată 
dreptulă națiunei maghiare, care alcă- 
tuesce statulă, a atăcată constituția mi
lenară și cu orbiă a aruncată în fața 
Maghiarului vorbele, că: „acestă pă
mânt.*  nu e maghiară, acestă stată nu e 
Maghiariă, să șl-o însemne acesta usur- 
patorii, căci acestă pământă este ală 
tuturora naționalitățiloră". Pentru o vă
tămare atâtă de temerară procurorul* su
premă din Târgul*  Mureșului a trasă 
în judecată pe redactorulă foiei, unu 
popă*,  și pe colaboratorul*  său, ună tî- 
năr*  flăcău, er curtea cu jurați din 
Clușiu i-a declarată vinovațl erl pe amân
doi agitatorii.

„Suntemil datori cu recunoștință pro? 

curaturei ardelene, care veghiază cu cre
dință și treziă, ca să nu fiă vătămată 
idei a de stată maghiară; suntemă datori 
cu recunoștință representantului procuratura, 
locțiitorului procurorului supremă Alesan- 
dru‘ lessen szky, care cu focul*  convinge
re! sale și cu puterea sciinței ti aperatu 
dreptatea națiunei suntem*  datori mai 
alesu cu recunoștință curții cu jurați 
din Clușiu, care stând*  la culmea chia- 
mărei sale a resolvatft afacerea în modu 
vrednic*  pentru Maghiarime.

„R-sultatulă procesului de pressă 
din Clușiu pote servi dreptă o deosebită 
satisfacția mai alesă Qiarului nostru, fi- 
ind-că tocmai foia nostră a fostă aceea, 
care în timpulă din urmă de repeț te- 
orl a atrasă atențiunea publicului ce- 
titortt maghiară asupra acelui tonă duș- 
mănosă, în care scriu foile valahe din 
Ardeală despre națiunea maghiară, și 
chiar și atacurile ce le-a îndreptată 
Gazeta Transilvaniei" din Brașovă și 

"Tribuna" din Sibiiu în contra nostră, 
diarulă nostru le-a demascată. Tonală 
energică prin care amă răsfrântă noi a- 
ceste atacuri, l’au aflată de prea violen ă 
acei omeni interesați, cari s’au simțită 
atinși, der verdictulu de erl ală jurahloru 
din ^Clușiu justifică punctulă nostru de ve
dere de pănă acum.

Roi vremă sâ trăimă în pace și n 
prietiniă cu naționalitățile din patriă și 
nici celă mai mare dușmană ală nostru 
nu nl-ar pute arăta, că noi ne-amă fi m- 
suită a provoca ori ce felă de rupere, 
seu conflictă, între naționalități și ma- 
o-hiarime, din contră donmă, ca cu na- 
SonalWle r“POTto‘ ““
Li intime, s”ot6m0 00n'’1”5’’P
acest» u’ar fi avantagiosd num»> pentru 
națiune» maghiar», ci 5i pentru nation»- 
litățile de limbi străine.

Dâr iubirea acesta de pace nu pote 
însemna aceea, ca să suferim*  totă fe- 
liulă de atacă, să trecemă cu vederea 
orl-ce agitațiune pornită de agitatorii 
naționali în contra statului maghiar . 
Orl-ce agitațiune nu pote decât*  să fiă 
pSgubitore pentru elementele naționale 
pacinice, agitațiune comisă de conațio
nalii loră orbiți și noi amă făcută nu
mai ună servițiu elementelor*  cu jude
cată sănătosă atunci, când amă atrasă de 
repetite-orl atențiunea loră la intrigile 
individiloră suspițioșl, cari numai intăși 
amărăscă poporațiunea maghiară și prin 
acesta împedecă conviețuirea paclmcă 
a naționalităților*  cu maghianmea.

Noi nu din acelu punctă de ve
dere ne bucurăm*  de verdictul*  patrio
tică ală juraților*  din Clușiu, că 'i-a 
succes*  să răsbune atentatul*  și s 
pedepsesc*  păcatul*,  pentru-că noi nu 
dorim*  răsbunare și pedepsire, ci ne-arn 
bucura și am*  dori, ca să nu se dea oca- 
siă nici la răsbunare, nici la pedepsire, 
am*  dori ca elementele moderate ale 
naționalităților*,  cari sunt*  credmciose 
ideii de stat*  maghiară și vreu să _ tră
iască în pace și în dragoste cu noi a- 
ceste elemente să facă imposibilă lucra
rea acelor*  omeni certăreți și turbură
tori de liniște, cari stând*  intre noi, prin 
defăimările și murdăriile loră, împiedecă 
apropiarea reciprocă.

• Din acest*  punctă de vedere deră 
este îmbucurător*  verdictul*  unanimii 
alu curții cu jurați din Clușiu, fimd-că 
acest*  verdict*  este o declarați*  impo- 
santă a acelei consciințe naționale des- 
voltate, care umple a# pieptul*  fiă-căruia. 

ț

I

I

I

în verdictul*  din Clușiu nu s’a declarat^ 
mănia, care este puterea celor*  slabi; 
n’a triumfată răsbunarea, oare este trium
ful*  celor*  slabi; ci s’a declarat*  și a 
triumfată demnitatea impunătdre a con- 
sciintei naționale, s’a declarată în fine 
liniștea, siguritatea și puterea aceleia.

„Foile naționale agitatore din Bra
șovă și Sibiiu cu redactorii și colabora
torii loră vreu să convingă pe cetitorii 
loră, ba doră vreu să se convingă și pe 
ei înșiși, că naționalitatea valahă este 
apăsată de națiunea maghiară și într’ade- 
vără nu este o fantasiă de tote dilele 
ceea ce lucră în ei, când bucină în lume 
suferințele loră închipuite, atunci când în 
lumea acesta largă nicăiri nu gustă na
ționalitățile așa libertate ca pe teritoriul*  
statului maghiară. Decă cetesce omul*  
grozăveniile agitatorilor*  judecați, seu 
ale celor*  ce se voră judeca, întru ade
văr*  nu scie decă ei le facă acestea din 
fanatismă nebună, seu din simplă speculă?

„Ar fi lucru forte ușoru a arăta c’o 
statistică autentică și acurată, câtă de 
liber*  potă națioualitățile să-și desvolte 
cultura loră în liberul*  stată maghiară, 
fiind-că naționalitățile statului maghiar*  
provăd*  din ană în ană statele din Pe
ninsula balcanică cu funcționari dintre 
cei mai culțl și mai de frunte. In schimb 
însă vin*  de-acolo la noi elementele cele 
mai neculte, ca cu pressa loră alarma- 
tore să agi teze în contra statului maghiar 
și decă primesc*  pedepsă vrednică, jocă 
pe — martirii...."

ZDIȚST
0 rteputațiă serbescă la Ignatieff.

„Fremdenblatt" reproduce o tele
gramă adresată din Belgrad*  diarului 
„Agramer Tagblatt", care spune, că ge
neralul*  rus*  Ignatieff, cu ocasiunea tre- 
cerei sale prin Viena, a primit*  o de- 
putațiune serbescă, căreia i-ar fi adresat*  
următorele cuvinte :

„Rusia n’a oferită nicl-odată Aus
triei Bosnia și Herțegovina. Ea are o 
nestrămutată speranță de a vede reali- 
sându-se liberarea tuturora SMriloru. Nu
mai atunci va trebui să ne ocupăm*  de 
cestiunea Macedoniei, când acestă libe
rare va fi ună fapt*  îndeplinit*  și când 
toți Serbii vor*  fi strînsă uniți."

„Fremdenblatt" adaugă, că a repro
dus*  acestă scire numai în scopul*  de a 
da generalului Ignatieff ocasiunea de a 
o confirma seu a-o desminți.

Conilițiunile unei ilesarmări generale.

piarulfl „la Liberte" crede că, decă 
s’ar admite posibilitatea întrunirei unei 
conferințe preconisate de 6re-carl cjiai'e 
în urma întrevederei celor*  doi împă
rați, acestă conferință n’ar ajunge decât*  
să constate neînțelegerile, cari d sbină 
Europa. Elă ar admite, cu tote acestea, 

1 posibilitatea succesului acestei conferințe, 
adecă o desarmare generală și pace, 
decă mai nainte s’ar sili Bulgaria să res- 
pecteze tratatul*  de Berlin*  și decă Ger
mania ar renunța la eyemonia sa și ar 
face cunoscută compensațiunea ce ar oferi 
pentru a înăbuși ura națională provocată 

• în Francia contra ei prin cuceririle sale 
j din 1870.

SCIR1LJE D1LICI.
Procesul*  de pressă alu „Tribunei1*.

Cetim*  în „Erdelyi Hirrado" dela 23 
August*  : „Cea mai apropiată pertractare 
finală în procesul*  de pressă ală „Tri-
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bunei“ se va ține la 11 Septemvre st. 
n. c. „Tribuna14 e adusă. înaintea jurați- 
lorft pentru agitațiune.“(??)

- Grabnicii mai e domnulă procurori!
* 

* *
In causa Alumneului din Timișora. 

Pre S. Sa Episcopulă din Aradă a adre
sata d-lui administratorii protopopescă 
Petru Anca o scrisore, în care cți°e> că 
,,observândă cu durere cumcă numărulu 
tineriloră noștri dela școlele medii de 
acolo din ană în anii se împuțineză totă 
mai multfi spre cea mai mare daună a 
viitorului nostru, și părându-se, că causa 
aoestei înpuținărl va fi, între altele, și 
neputința multora părinți de a provede 
pe fii loră cu spesele recerute; er alum- 
neulu nostru de acolo abia pote ajuta 
patru tineri de ască dată, pentru încu- 
ragiarea și sprijinirea tinerii ora noștri 
din acele părți în măsură mai mare, 
învită pe d-ld Anca a convoca cemite- 
tulu alumneala la o consultare și a com
bina cu acela comiteta: câta ajutora 
s’ara mai cere, ca să se potă susține 
deocamdată vre-o 12 tineri în alumneu? 
Mai departe a stărui să afle o localitate 
corăspundătore pentru una modesta in
ternata, în care să se încvartireze tinerii, 
și apoi ună îngrijitoră, supraveghiătoră 
seu prefecta buna, cum ar fi unuia din
tre învățătorii noștri, seu alțl fruntași 
de acolo, carele între altele, ar desvolta 
în tineri totă mai multa și simțula reli- 
giosă, ținerea la biserica noștr i națio
nală. Resultatulă acelora consultări și 
combinări să-la facă cunoscuta P. S. Sa 
cu totă graba?1

„Luminătorulă44 află, că P. S. Sa a 
asemnatu deja 1000 fl. v. a. spre ulte
riori sprijinire.

* * *
Furtună mare. Din Gratz ni-se scrie 

cu data de 22 Augusta n. c.: ErI la 4l/2 
ore p. m. s’a descărcata asupra frumosu
lui nostru orașU o furtună, asemenea căreia 
nu-șl aduca aminte să fi mai vădută nici ! 
cei mai bătrâni pensioniștî. Grindină de 
mărimea ouălora de găină și de mări
mea merelora acăcjută, spărgândă feres- 
trile și coperișele caselora ; persone au 
fosta vulnerate și ghiața acoperia stra
dele la înălțime de 3—4 pălmi. La 5l/2 
bre se repeți furtuna, asemenea și la 7 
ore. Credeai, că se prăpădesce lumea. 
Esposițiunea țării e devastată în totala. 
Pe pomi n’a rămasa nici una fructa. Pa
guba e enormă. Priveliștea orașului e 
forte tristă.

❖ 
Jjc £

Focii. In Sebeșă au arsa 11 case 
împreună cu edificiile economice. Neno- 
rociții sunta Români.

* 
* *

Unu orașU sub curatelă. Foile ma
ghiare spună, că din causa relei adminis
trări a averii orașului ITațegă, la arăta
rea făcută de viceșpanula comitatului 
Hunedora, ministrulă de interne a pusa 
orașula sub curatelă, și decă nici acestă 
măsură nu va aduce o îmbunătățire, 
orașulu se va transforma în mare co
mună. Ca curatorh a tostfi numita fisol- 
găbirăula din Hațegă, Lad. Mara.

*
* * I

Invitare. In 7 Septemvre n. c. la 7 | 
ore dimineța va ave loch sânțirea biseri- 
cei celei nouă gr. cat. din Piatra (Comit. 
Solnocă-Dobâca) — și pentru încungiura- 
rea speselora mai mari, neputându-se ti
pări mai multe învitațiunl, — toți aceia, 
cari dorescu a participa la acestă solem
nitate și din amintita pricină nu ară 
primi învitațiunl, suntă rugați cu totă 
stima prin acăsta a se considera ca in
vitați, rugându-i a ne onora cu presența 
d-loră. — Alimpiu Popii, preotă în 
Piatra.

*
* *

Șerpe in vagonu. Din Ischl se scrie: 
Conductorul^ trenului de pe distanța 
Aussee-Attnang, Anton Stiiger, avea să 
predea la 17 Augusta, în drumulă dela 
Aussee cătră Ischl, în stațiunea din urmă, 
câteva bucăți din vagonulă de bagaje 
și cu acestă ocasiune a fosta mușcată 
le degetă așa de rău de urni șerpe as

cunsă între bagaje, încâtă leșină ime
diată. Conductoruiă se află în tratare 
medicală. întrebarea e, cum a ajunsă 
șerpele în vagonulă de bagaje?

fi nevasta bestialiloru Maghiari. Măcelăriți 
in legdne și în școle pe micuții unguri și 
lăsați numai pe bătrânii loră pentru ca să 
tăiămă pe spinarea loru tutunU bunii cu 
cuțitele. Așa voră păți, decă voră păr
tini și mai departe politica austriacă. Nu 
vă înspăimântați de aceste fapte, căci 
numai vărsândă sânge ungurescă vomă 
pute înființa Marea-Serbiă și vomă pute 
ferici pentru tote timpurile pe poporule 
sârbescă.44

După Vuici vorbi Sima Avramovicl, 
care înșira păcatele Austriaciloră, dicend, 
că Austriaculă este o adevărată stelniță 
(păduche de lemnă) și cea mai neruși
nată ființă, care s’a nutrită din Sârbă. 
(„Zsivio44 și aplause puternice.) Austria 
a răpită Bosnia și Herțegovina și acum 
umblă să îughiță Albania pănă la Salo- 
nică. Pe acestă ploșniță trebue s’o tur- 
timă, s’o sfășiămă, decă altfelă nu se I 
pâte — chiar și cu arma. ■

După Avramovicl vorbi Ivancoviri, 
fostulă translatoră dela ambasada fran- 
cesă. Arătândă într’o lungă vorbire pe- 
ricolulu ce amenință pe Serbia din par
tea Bulgariei, elă dise între altele: Decă i 
Bulgarii voră ocupa vechia Serbiă și j 
Macedonia, atunci regatulă sârbescă 
ajunge înfundată în sacă și nimicită cu 
desăvârșire politicesce și economicesce. 
Continua apoi amenințândă cu pumnulă: 
Bulgarii să-și bage mințile in capă. Decă 
încă în anulă acesta nu voru înceta cu ! 
propaganda loră în Macedonia și Serbia j 
vechiă. și decă de acolo nu se voră re- 1 
trage de voiă bună, — pe Dumnedeulă 
nostru, le vomă plăti noi loră Slivnița, i 
și încă cu ună preță, încâtă voră plânge, i 
fiind-că nici unu Bulgară nu va mai ră- ( 
mâne viu pe lume. („Zsivio44 puternice 
isbucniră la vorbele „nici ună Bulgară j 
nu va mai rămâne pe lume.44) Singurulă ■ 
modă de scăpare este, decă Bulgarii voriS j 
alunga de pe tronă pe Ferdinand, domni- j 
torulă ilegală, îlă voră scote din țeră ( 
și’i voră arăta drumulă declarându-i, ca 
să nu-și pună mai multă piciorulu pe 
pământulă bulgărescă. Apoi să-și alegă 
Bulgarii unu principe, care portă la inimă 
interesele tuturoră Slaviloru.44

Oratorii, cari mai vorbiră, arătară 
publicului adunată diferite charte, espli- i 
cându câtă de estinsă era odinidră îm
părăția sârbescă sub Dușan, Țarulă sâr
bescă.

Se cetiră apoi telegrame de felici
tare, cari sosiseră în numără enormă. 
Telegramele acestea bineventau înfiin
țarea societății „Velica Srbia'1. Preșe
dintele apoi anunță, că societatea are 
deja 2500 de membri înscriși deja și 
în timpu de-o lună de dile numărulă 
membriloră va întrece cifra de 100 000. 
Fiă-care membru trebue să solvescă ună 
dinară (45 or.) tacsă de înscriere și 6 
dinari pe ană tacsă de membru.

Celă mai puternică efectă l’a pro
dusă o telegramă din Petersburgă, tri
misă de „Sfânta Ligă44 rusescă, care a- 
nunță președintelui, că „Velica Serbia'1' 
va primi în fiă-care ană dela „Sfânta Ligă11 
100,000 ruble subvcnțiune (cam 300,000 
fl.) După-ce se ceti acestă telegramă, 
președintele constată, că „Velica Srbia'1 
are pănă acuma deja ună venită anuală 
de 1 milionu de dinari, și prin urmare 
încă în ăstă ană pote se-șl îucepă acti
vitatea.

Interesantă e, dice „Egyetertes44, că 
la adunare n’a fostă de față poliția, așa 
că oratorii puteau vorbi în libera loră 
voiă. Abia la 9 ore sera s’a închisă șe
dința. In comitetulă esecutivă suntă 
aleși 3 radicali, 3 liberali și 3 progre
siști.

O societate serbescă dușmană 
declarată Maghiariloru.

In Serbia s’a înființata de cu- 
rendu o societate cu numele „Ke- 
lica Srbiau, care, deși născută cum 
amă dice într’o singură cji, dis
pune adl de milione pentru ajun
gerea scopurilor^ ei. Ea are ună 
programu bine alcătuită, din care 
transpiră mari tendințe și aspira- 
țiunî serbescl, așa că tăremulu ei 
de lucrare se estinde pănă peste 
Banatu.

Ca se aibă și cetitorii noștri 
o ideiă despre acestă societate, 
dămu câteva informațiunl asu- 
pră-i după kossuthista foiă „Egye- 
tertes“, care în n-rulu seu dela 17 
Augustă dice următorele, privitoru 
la acestă societate :

In Belgradă s’a arborată pe față 
stindardulă unirei tuturoră Serbiloră și în 
ședința constituantă a societății „ Velica 
Srbia“, s’a declarată răsboiu Ungariei și 
Austriei. Ședința acesta s’a ținută la 
10 Augustă n. într’o grădină spațiosă 
numită „Bulevard14 în Belgradă.

Cam 2000 de persone intrară în 
curte, dice corespondentulu numitei foi, 
cu strigăte puternice de „zsivio44, care 
durau minute întregi. Nu este adevărată, 
că la adunare s’a presentată numai droj
dia societății. Din contră, au luată parte 
omeni inteligențl, funcționari de frunte, 
între cari chiar și funcționari dela mi- 
nisteriu. Clasa mai de josă ocupa loch 
mai îndâretu. O mare parte a publicu
lui o formau bărbați venițl din Bosnia, 
Erțegovina, Macedonia, Serbia veche, 
Albania și emigranțl din Muntenegru.

Ședința s’a deschisă cu cetirea sta- 
tuteloră de cătră însuși președintele, es- 
plicându-le punctă de punctă. Intre al
tele dise, că „ Velica Srbia'd are de scopu 
a uni pe toți Serbii, ală căroră numără 
întrece cifra de 2 milione 700,000 și cari 
locuescă în Mocedonia, Serbia vechiă, 
Bosnia, Erțegovina, Dalmația, Croația, 
mai departe în Sirmiu, Baciu, Torontală 
și Timișă. „Velica Srbia1’, dise mai de
parte președintele, este în sensulă strînsă 
ală cuvântului o societate politică, aseme
nea „Ligei sfinte" din Rusia, și ea are 
de scopă a începe răsboiulă în contra 
germanismului și a câștiga victoria în 
interesulă slavismului. Membrii socie
tății voră ave sfânta datoriă de a face 
propagandă cu aceste idei atâtă între 
eompatrioții loră, câtă și între frații loră 
Șerbi, cari trăiescă sub dominațiunea 
străină.

Ce privesce tăremulă de activitate, 
președintele (jise, că în Macedonia și 
Serbia vechiă societatea va înființa școle 
serbescl acolo unde nu suntă, și cu aces
tea în legătură biserici serbescl și pro
topopiate.

Spesele va să le suporte societatea. 
In rândulă ală doilea președintele făcu 
propunerea ca „Velica Srbia*  s£ trimită 
câtă mai mulțl misionari în comitatele 
din Ungaria, Sirmiu, Baciu, Torontală și 
Timișă, cărora să li-se dea îndrumarea, 
ca să instigeze și însuflețescă pe naționa
litățile slave, case se pregătescă fientru cela, 
mai apropiata resboiu alu unirei tuturoră 
Slaviloru.

După președintele vorbi cliaristulă Ilie 
Vuici, de origine din Baclca. Acesta ținu, 
după „Kolozsvâr44, o cuvântare de urmă- 
torulă cuprinsă :

„Frațiloră Sârbi! Ne-amă adunată 
împreună, pentru ca să ne înțelegemă, 
cum amă pute aduna pe toți Serbii sub 
ună aco ;eremântă, a uni pe toți Sârbii, 
și în fine a afla mijloce, prin care să 
facemă pentru veci inofensivi pe dușma
nii Serbismului. Eu vă spună vouă, cum 
ar fi posibilă acesta. Ascultați-mă dâră: 
Mai înainte de tote treceți în Ungaria și 
sugrumați pe totă Unguroica, ca să nu 
aducă mai multă pe lume copii unguri, pe 
totă fata de ungurii, ca se nu mai potă 

și înaintată spre întărire ministrului de 
interne. Ministrulă însâ, din motive „forte 
la locă44, așa dice reptila, n’a întărită 
statutele. In scrisorea, ce a sosită ini- 
țiatoriloră reuniunei, ministrulă de in
terne dice, că a cerută în afacerea acesta 
părerea ministrului de culte și instruc
țiune publică. După părerea acestuia 
scopulă reuniunei este o ficțiune, fiindcă 
în întregă eerculă de învețământă ală 
Clușiului nu esistă școle gr. cat. Er ca 
reuniunea se înființeze școle confesionale 
gr. cat., faptulă acesta s’ar opune legei, 
după care numai confesiunile potă înfi
ința școle oonfesionale, er reuniunile potă 
sâ înființeze numai școle fără caracteră 
confesională.

Ce privesce losurile, lucrulă acesta 
stă în contrarietate cu paragrafii legiloră 
financiare, după cari astfelii de losurl nu 
se potu pune în circulația decâtu nu
mai cu permisiunea direcțiunei finan
ciare.

Astfelă reuniunea femeiloră române 
din Clușiu și provincia s’a nimicită îucă 
în nascere, fiind-că, după guvernă și 
reptilă, n’ară ave nici o rațiune de a 
esista.

Se’nțelege, nimică ce-i românescă 
n’are rațiune de a esista, ci numai ce-i 
ungurescă. Asta’i dreptatea și liberta
tea, asta’i egala îndreptățire, de care 
se bucură naționalitățile în „constituțio- 
nalulă și liberalulă44 stată ungară. Ro
mânii clușienl însă sâ nu se lase de pla- 
nulă înființărei reuniunei, ci să facă pe 
ministrulă a înțelege, că Românii pre
tindă să aibă drepturi egale și prin ur
mare să fiă tractați egală cu Maghiarii.

Volnicii peste volnicii.
Nu trece nici o di sâ nu avemă 

trista ocasiune, de a înregistra cele mai 
necalificuabile acte din partea guvernului 
la adresa Româniloră. „Kolozsvâr44 dela 
23 Augustă ne spune, că sub președința 
domnei Ana Popă LQmânyi și secreta- 
riatulă provisoriu ală d-lui Basiliu Po- 
dâbă în Clușiu s’a proiectată înființarea 
„Reuniunei femeiloră române gr. cat. din 
Clușiuși provincia44, ale cărei statute s’au ,

Gestiunea de naționalitate și ideia 
de statu maghiarii.

Foia sârbescă „Branilc'1, organulă 
partidei D-rului Polit, scrie următorulă 
articulă, care e menită a spulbera, și 
din partea Sârbiloră, ilusiile guvernului 
și șoviniștiloră unguri, că voră pute 
scăpa vr’odată de resolvarea naționalită- 
țiloră în sensulă doririloră și drepteioră 
pretențiunl ale acestora:

Cum stămă noi aici în a doua ju
mătate a monarchiei ?

Privindă lucrurile supeificială, s’ar 
păre, că aici nici n’ar fi lipsă de vre-o 
împăcare cu naționalitățile. De ună timpă 
încoce nici nu este vorbă de naționali
tăți în Ungaria. Insemneză ore acesta, 
că naționalității ■ din Ungaria suntă 
mulțămite? Ori pote împregiurarea, că 
tote naționalitățile din Ungaria tăcu, în- 
semneză tocmai, că suntă nemîfZidmiie în 
celă mai mare gradă?

In cei două clecl de ani din urmă 
naționalitățile din Ungaria au purtată o 
luptă constituțională înverșunată pentru 
asigurarea existenței loră naționale. 
Acesta o dovedescă protocolele dietei 
și ale adunăriloră comitatense și muni
cipale, și o dovedescă și luptele electo
rale de mai ’nainte. Ori doră Sârbii, 
Românii, Slovacii și Sașii, au amuțită 
deodată, pentru-că suntă mulțumiți ? 
Vocea acestoră naționalități nu se mai 
aude în parlamentulfl ungurescă ; nu se 
mai aude în comitate și municipii. Tote 
cestiunile, pentru care s’au luptată nați
onalitățile, s’au întocmită și s’au resolvatu 
tocmai în direcțiune contrară. Forma de 
stată și administrația Ungariei au devenită 
unitare, Ungaria a căpătată forma derassă. 
Este ore naturală forma acesta și corâs- 
pundătore naturii locuitoriloră Ungariei ?

înainte de acesta cu două deci de ani 
elemeutulă maghiară stăpânitoră în Un
garia a mai ținută încâtva la cestiunea 
naționalitățiloră. In parlamentulă ungară 
au mai fostă și discuțiunl vehemente 
despre cestiunea naționalitățiloră, a mai 
impusă, când deputății naționalitățiloră 
s’au ridicată în numele majorității locu
itoriloră Ungariei și au presentată ună 
proiectă separată, cum ar trebui să fiă 
legea naționalitățiloră. Și în 1875 au 
mai avută naționalitățile clubulă loră 
propriu în parlamentă. Chiar și la 1879 
au susținută deputății naționalitățiloră 
discuțiunea opta dile întregi, pledândă 
contra proiectului de lege, care vorbia 
despre instrucțiunea limbii maghiare în 
școlele poporale.

Astăcți nu mai este nici unii deputată 
naționalistă în dieta ungară. Parlamen- 
tulă ungară representă statulu unitară de 
rassă. In cestiunea naționalitățiloră a in
trată o liniște adâncă- Acestă liniște mută
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ne pare a fi ună presemnă forte râu. 
Naționalitățile Ungariei nu tacă pentru- 
că suntă mulțămite, ci pentru-că nu le 
este iertată se vorbescă, nu li-se dă posibi
litatea se-șî ridice vocea. Suntă scdse din 
comitate, din municipii, ba chiar și din 
parlamentă. Alegerile dietale din urmă 
au dovedită, că este imposibilă a alege 
vr'unil deputată naționalistă.

Der bărbații de stată maghiari, pe 
lângă celă mai mare optimismă, nu’șl 
potă face ilusii, că în Ungaria cestiunea 
naționalitățiloră ar fi resolvată și că na
ționalitățile ară fi mulțumite. Cea mai 
mare parte însă a bărbațiloră de stată 
maghiari, — în acestă privință avemă bo
gate esperiențe, — pornescă dela presu
punerea, ca Maghiarii nu potă ajunge la 
înțelegere cu naționalitățile, pentru-că 
cjică : Noi nici când nu putemă mulțumi 
naționalitățile, acestea totdeuna voră ră
mâne nemulțumite și prin urmare nu ră
mâne, decâtă a le sili cu puterea statu
lui să se plece.

Este naturală, că decă rassa domi
nantă astădl consideră Ungaria ca pe unu 
stătu unitară națională și decă voiesce 
să’i dea întregei administrații publice 
acestă caracteră, naturală, că atunci nu 
pote fi vorba de înțelegere și împăcare cu 
naționalitățile. Der asemenea caracteră 
Ungaria nu a avută nici când, precum 
dorescă ei, și totă ce se întâmplă în 
acestă direcțiă, este artificială, nenatu
rală. Puterea statului lucră în acestă 
direcțiune de 23 de ani și care este re- 
sultatulă ? Puterea statului nici pe de
parte n’a isbutită să facă Maghiari din 
Șerbi, Slovaci, Români și Sași. Cu tote 
sforțările nu pote arăta decâtă mari ne- 
succese și a provocată numai nemulțămi- 
rea maiorității locuitoriloru Ungariei.

Desvoltarea istorică a Ungariei do- 
vedesce, că naționalitățile numai de aceea 
nu arătată alipire atâtă de mare cătră 
Ungaria, — ca patria loră, — pentru-că 
au fostă libere să se misce ca indivi
dualități naționale. Acestă libertate 
s’a basată pe autonomia municipală. Când 
Serbii în luptele loră pentru constituțiu- 
nea Ungariei au abandonata principiulă 
voivodinei, au credută, că națiunea ser- 
bescă va fi destulă de asigurată, decă 
comitatele voră fi împărțite după rece- 
rințele naționalitățiloră și provădute cu 
administrația bună, ceea ce după aron
darea graniței militare ar fi și trebuită să 
se întâmple.

Pentru acestă principiu s’a declarată 
și Deâk. Der a urmată mare desamă- 
gire, când s’a creată legea naționalități
loră și când granița militară a fostă 
arondată fără ca națiunea serbescă să 
fiă câtă de puțină luată în considerare.

Greșela cea mare a legii naționali
tățiloră zace tocmai în aoeea, că, sanc- 
ționândă preponderanța maghiară, voesce 
se dea statului caracteră unitară națio
nală. S’a făcută legea naționalitățiloră 
așa cum este. Der este o aparițiune cu
rl osă, că deși s’a făci tă legea, trebue să 
pretindemă, ca să fiă și esecutată.

Astădl lucrurile stau astfelă în Un
garia, că cestiunea naționalitățiloră este 
luată dela ordinea dilei. Bărbații de stată 
maghiari, avândă în vedere, că rassa 
maghiară are preponderanță îu Ungaria 
și în întregă monarchia, nici nu o află 
vrednică să vorbescă de cestiunea na- 
ționalitățiloră. 0 consideră de ună ana- 
chronismă.

Der pentru-că au luat’o dela ordinea 
dilei, ore nu mai există? Nouă ni-se 
pare, că pănă când naționalitățile ne
maghiare voră forma două terțialitățî 
din poporațiunea Ungariei, pănă când 
bărbații de stată maghiari nu voră mulțăml 
acestă majoritate; pănă când nu voră aban
dona poliiica, că Ungaria are să fiă stată 
națională unitară: pănă atunci totă va 
esista cestiunea naționalitățiloră.

Bărbații de stată maghiari astăcjl 
ignoreză cu desăvîrșire pe Nemaghiari. Ce 
mare contrastă față cu cealaltă parte 
a monarchiei, ce mare contrastă cu cele 

-ce se întâmplă acolo ! Acolo voescă îm
păcarea și înțelegerea, aici de aceste nici 
vorbă nu este. Der ore pote acesta 
dăinui veclnică ? Preponderanța rassei 
maghiare se baseză în monarchia nostră 
pe aceea, ca ei se credă factorulă prin
cipală, care representă organismulă de 
stată ală monarchiei.' Monarchia ndstră 
nu se pote încrede în Slavi și în 
Germani, er față cu Maghiarii nu esistă 
acestă neîncredere, pentru-că ei afară de 
monarchiă nu au popore înrudite. Der 
ore pote fi rassa maghiară factorulă prin
cipală ală monarchiei? Rassa maghiară 
abia formeză a șeptea parte a poporațiunii 
Ungariei și să fiă în stare a susține mo
narchia?! Trebue să ne îndoimă.

Impregiurările politice au înfrântă 
în partea apusenă preponderanța Ger- 
maniloră și au ajutată Oehiloră să ajungă 
;în cealaltă jumătate a monarchiei la 

ună rolă însemnată. Oaie impregiurările 
politice nu voră ajuta, ca și naționalită
țile ungare se ajungă la posițiunea loră na
turală ?

Marea cestiune orientală încă nu este 
resolvată. Acăstă resolvare, orl-cum se 
va face, va ave reacțiune asupra mo
narchiei nostre, va influința situațiunea 
naționalitățiloră din Ungaria. Raporturile 
naturale mai curendă seu mai târdiu 
trebuescă restabilite, decă voimă ca pa
tria nostră să aibă viitoră.

Kossuth a îmbiată la 1849 la Se- 
ghedină pe Sârbi cu împăcarea, der a- 
tuncl a fostă târdiu. In interesulă patriei 
amă regreta, decă cu respectă la cestiunea 
naționalitățiloră, care astădl în Ungaria 
este desconsiderată, ar veni fatalulă mo
menta trop tar ci.

OrI-câtă de nefavorabile suntă ra
porturile de astădl pentru Sârbi și pentru 
celelalte naționalități din Ungaria, noi 
suntemă convinși, că se va realisa ceea 
ce amă disă odată în dieta Ungariei: 
„Alu nostru este viitorulăP

Pregătiri pentru Adunarea generală 
a „Associațiunei Trans.“

Din Reghinulă săsescă primimu 
următorea:

I. Programă a festivitățiloru adunărei 
generale a „Associațiunei transilvane1', 
ce se va ține la Reghină în 27 Augustă 
st. n. și dilele următore :

2) Mai josă ne spuneți, că râvna de a edi
fica o a doua biserică i-a încurcată pe Românii 
celoră două confesiuni din Vință într’ună pro
cesă, care dureză mai bine de 18 ani și despre 
care sciiră, că a causată multă ruină ambe- 
loră confesiuni. Cum mai puteți crede deră, că 
divisarea în 2 confesiuni nu contribue la sără
cirea poporului, ai căruia conducători nu suntă 
în stare a mijloci nici măcară atâta, ca celu 
puțină pentru vremile grele de astădl se’nce- 
teze cu neînțelegerile, se nu’șl mai sfarme ca- 
pulă cu edificarea unei a doua biserici româ- 
nescl, ci mai bine se-șl dea mâna pentru a-șl 
ridica împreună o scdlă românescă, căci lipsa 
acesteia ușoră pote se ducă odată la pierderea 
ambeloră părți, cu biserici și preoți cu totă ? ! 
___________________________ ‘ - Red.

Editoră și redaotoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

1. In 26 primirea comitetului, er 
sera convenire la otelulă „Calulă albă".

2. In 27 servițiu divină în biserica 
gr. cat. din locă, după servițiu parastasă 
pentru fostulă președinte ală Associa
țiunei, Baronă Ladislau Popă, — apoi 
ședința primă totă în biserica gr. cat., 
er după ședință la 2 6re d. m. ban
chetă în sala otelului orășenescă. Sera 
concertă totă în sala otelului orășe
nescă.

3. In 28 ședința a Il-a, er sera baiu 
în otelulă orășenescă.

4. In 29 ședința a IlI-a, eventuală 
escursiunl.

Reghină, Augustă 1890. 
Comitetulu arangiatoru.

*
Invitare Ia concertulB, ce se va 

ține în 27 Augustă st. n. 1890 în sala 
otelului orășenescă din Reghină, cu oca- 
siunea adunării generale a Associațiunei 
transilvane, după programulă, ce se va 
distribui în sera de concertă.

Prețulă intrării : Loja 5 fi., Loculă 
I. 2 fi., Loculă II. 1 fi. 20 cr., Parterre 
80 cr.. Galeriă 50 cr. — Inceputulă la 
8 ore sera.

Pentru comitetă : Patriciu P. Rarbu 
preș, de onore, Marcu Cetățiană, preșe
dinte, Georgiu Șandoră, secretară.

Venitulă curată atâtă dela coucertă, 
câtă și dela baiu, este destinată în favo- 
rulă „Associațiunei transilvane."

Invitare Ia balulii, ce se va arangia 
cu ocasiunea Adunării generale a Asso
ciațiunei transilvane, în 28 Augustă st. n. 
1890 în sala otelului orășenescă din Re
ghină.

Prețulă intrării: de personă 2 fi., 
de personă în familiă 1 fi. 50 cr., Loja 
5 fi., Galeriă 30 cr. — Inceputulă la 8‘/2 
ore sera.

Pentru comitetă: Patriciu P. Rarbu, 
preș, de onore, Georgiu Șandoră, preșe
dinte, Vasiliu Puma, secretară.

Bilete de intrare atâtă pentru con
certă, câtă și pentru bală se află spre 
vândare în prăvălia d-lui Carolă Fro- 
nius, comerciantă, și sera la cassă.

Parastasu pentru loanu Olteanu.
Luna de Arieșu, 21 Augustă 1890.

Onorată Redacțiune! Unica onore 
și recunoscința, ce-o mai putemă 
arăta față cu binefăcătorii națiu- 
nei mutați dela noi, e câte ună 
parastasu seu câte-o rugăciune pen
tru odichna și fericirea sufletelorQ 
acelora. Pentru aceea credă, că cu 
bucuriă veți înregistra în colonele 
mamei nostre „ Gazete “ acestă 
scurtă corespondență, prin care 
n’ain intențiunea de a arăta me- 
ritulu și renumele ce și-lă câști

gase de curendu răposatuld loanu 
Olteanu prin memorabila sa dona- 
țiune făcută Associațiunei nostre 
transilvane, căci acestea le-ați ară
tată d-v6stră în Nr. 170 alu „Ga- 
zetei“ din a. c., ci mă restrîngu a 
însemna numai, că prea demnultî 
protopopii și parochu alu Lunei 
de Arieșfl, d-lu Simeonu Popit, aprinsă 
de recunoscință față de acestă 
apostolu venerabilii alu culturei 
poporului nostru, încă Duminecă 
în 17 n. 1. c. a celebrată o sfântă 
liturgiă solemnă împreunată cu 
parastasu întru odichna și fericirea 
defunctului. Er după finirea ace
leia, prin o cuvântare potrivită și 
bine simțită a arătată poporului 
cine a fostă acelă I. Olteanu și 
cum acelă I. Olteanu, acelă „fiu 
alu poporului", tăte ale sale le 
aduse ardere de totu pe sanctuarulă 
națiunei pentru cultura și fericirea 
poporului, ce l’a dată pe elă.

O terque cpiatergue b calus. in cujus 
nobile corcle, frarrum magnifica gesta 
resonant!

„....unulu din poportt“.

Corespondența „Gaz.“ Trans.“
Vințulu de joșii, 14 Augusta 1890

Știm. D-le Redactoră! In Nr. 158 
ala „Gaz. Trans." a apăruta o cores
pondență din Vințula de josa, în care 
se afirmă, că poporula româna gr. cat. 
din Vințula de josh, ajungendă eu la ne
putința bâtrânețeloră, s’ar fi împuținata 
pănă la 20 familii; că prunciloră ro
mâni dela scola de stata nici măcară 
religiunea nu li-se propune în limba ro
mână și că poporula întru atâta e de 
demoralisata, încâtă în Dumineci și săr
bători, când celebreză preotula gr. cat. 
la biserică, atunci preotula și poporula 
gr. or. petreca pe strade și prin crișme, 
și totă asemenea se întâmplă din partea 
poporului gr. cat. când celebreză preo
tula gr. or. In urmă se mai afirmă, că 
în multe Dumineci și sărbători nici nu 
se celebreză s. liturgiă din lipsă de pâne 
și vină.

La acestea observa, că nu e ade
vărata, cumcă poporula gr. cat. din Vin
țula de josa ar fi scăduta în anii mai 
din urmă, din causa bătrânețeloră mele, 
la 20 familii, pentru-că sunta 40 familii 
gr. cat. afară de 20 familii neorustice, 
și deși eu sunt de 85 ani, totuși popo
ranii mei nicl-odată nu au simțită lipsa 
în cele sufietescl, căci am cooperatoră, 
care mă suplinesce, când sunt împe- 
decata a împlini funcțiunile preoțescl.

Nu este adevărata, că prunciloră 
români nici religiunea nu li-se propune 
în limba română, căci la scola de stata 
au umblată 8 prunci gr. cat., cărora li-a 
propusă religiunea, 2 orepe săptămână 
în limba română, cooperatorulă, seu când 
a lipsita densulă, atunci li-am propus’o 
eu, venindă pruncii la mine acasă.1) Nu 
e adevărată, că eu seu cooperatorulă și 
poporula meu în Dumineci și sărbători, 
când a slujită preotulă gr. or., amă fi 
petrecută vre-odată pe uliță seu chiai*  
în crișmă, seu că mai de multe-orl când 
a fostă rândulă nostru, ală gr. cat., la 
biserică nu s’ar fi. celebrată s. liturgiă 
din lipsa pânai și a vinului. Așa ceva 
chiar nicl-odată nu s’a întâmplată, 
pentru-că decă cumva une-orl nu au 
fostă prescuri la biserică, atunci tot- 
dâuna am dusă pane de acasă și am slu
jită s. liturgiă.

Ce se ține de alte afirmațiunl din 
corespondință, bună-oră, că poporală ro
mână din Vințulă de josă a sărăcită și 
sărăcesce, aceea, durere, e dreptă, der 
causa adevărată suntă dările cele mari 
și aruncurile felurite, pe cari mai alesă 
poporula de rendă abia le mai pote su
porta, er nici de câtă împrejurarea, că

’) Asta încă nu este de ajunsă. Pentru-ce 
nu v’ațl unită cu Românii gr. or. pentru a ve 
ridica împreună o școlă românescă, căci e ru
șine pentru o comună cu 6--7 sute de locui
tori români să nu’șl aibă scola sa românescă ? 

— lied. 

în Vință Românii suntă împărțițl în 2 
confesiuni, deși ar fi de dorită, ca să fiă 
mai bună înțelegere între dânșii.2)

In 1872 s’a făcută ună pactă între 
gr. cat. și gr. or., care fu aprobată din 
partea locuriloră mai înalte. In sensulă 
paotului acestuia biserica română din 
Vințulă de josă s’a recunoscută ca pro
prietate a cultului gr. cat., er poporulă 
gr. or. s’a obligată a-șl edifica șie-șl bi
serică, promițându-se poporulă gr. cat. 
a-i ajuta cu palma în 3 ani fiă-care fa
miliă câte 4 dile pe ană, și Ministeriulă 
de culte le promise 2000 fi. ca ajutoră, 
care să’lă capete când biserica va fi pusă 
sub acoperișă. Pănă la edificarea bise- 
ricei, gr. catolicii s’au obligată a lăsa 
pe gr. or. să se folosescă ca și mai na- 
inte de biserica gr. cat., slujindă într’o 
Duminecă preotulă gr. cat., cu dreptulă 
de a șede în scaune poporulă gr cat., er 
în cealaltă preotulă gr. or. cu dreptulă de 
a șede în scaune poporulă gr. or. De a- 
tuncl au trecută 18 ani și gr. or. încă 
nu s’au mai apucată de edificarea bise- 
ricei. Au făcută cărămidl în 1875—6 der 
acelea au lăsată de s’au ruinată. Er în 
anii treouțl s’a făcută oculațiă la fața lo
cului, unde să se edifice biserica. Der 
lucrulă a rămasă întru atâta. Erorea fi- 
resce s’a făcută atunci, când s’a încheiată 
pactulă, nestabilindu-se timpulQ, când să 
se apuce de edificată. Erârea ar trebui 
s’o îndrepteze alții, altcum gr. or. potă 
amâna edificarea bisericei în infinită, cu 
atâta mai vîrtosă, că au biserică și încă 
fără de a ave spese, căci reparaturile de 
lipsă la aceea se țină de proprietară, 
oare e oultulă gr. cat.

loanO Cornia, 
par. gr. cat.

TELEGRAMELE„GAZ.TSUNS “
(Serviciulă biuroului da coresp. din Pesta.)

Kecskemet, 25 Augustă. In da
rea sa de semă cătră alegetorî, 
accentuă Gabriel Ugron, că par
tida dela 1848 cu cea dela 1849 
nu pote merge împreună; mai ac
centuă crearea unui nou pactă cu 
Austria, care trebue se afle o re
solvare după principiile partidei 
dela 1848. Alegătorii au votată 
lui Ugron încredere necondiționată.

Buenos-Ayres, 25 Augustă. E 
temere de noue turburarl în pro
vincii.

Atena, 25 Augustă. Pădurile 
dela Pentelikon stau de trei 4^e 
în flăcări.

Cununia. In 10 Augustă n.c. s’a oununat 
în biserica gr. cat. din Bistrița d-lă Teodoră 
Pascu, studentă absolută de cursulă ală 
treilea ală facultății de medicină din 
Clușiu și bursieră ală fundațiunei Gojdu, 
cu d-ra Silvia Crăciunu, fiica d-lui Teo
doră Grăciună, sub-jude reg. la judecă
toria din Bistrița.

DIVERSE.
Călătoria cu balonulu peste Europa.
Din Parisă se scrie, că amândoi ae- 

ronauții Jovis și Malet voescă să între
prindă cu balonulă „Figaro" o călătonă 
peste Europa centrală, pentru-ca să facă 
o chartă a curenteloră de aeră, care 
atâtă în privința meteorologică, câtă și 
pentru aeronavigația militară în cașuri 
de răsboiu va fi de mare însemnătate.
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VufkuIsh gpie^eS lEhraj?©*i7r
din 25 Augustu st. e -i’O.

Bancnota romeuoscl Dump, 8 4 ?>nd 8.7
Arginti românesci - >1 8 87 8.92
Hspolaon-d’orl - - • n 8.94 r 8 8
Lire turcesci - - ■ n 10 25 M 10.30
Imperiali - - - - n 9 28 h 9.28
8alb ini . M 6.30 n 5.35
Seria.fonc. „Albina1^’/,, a 101— n ——

n n n B°/o n 99.50 o ——
Ruble rusescl - - ■ n 135— 11 136—
Mărci germane - - „
Discontulă 6- 8n/p pe ană.

1J

Corsnlă la bursa de Vwaa
din 23 Augustă ut. n. 1890.

Banta de aură 4°/0............................. 100.95
Renta de hârtii 5U/O...............................99.40
Imprumutulă ciiloră ferato ungara - 

aură ---------- 113,70 
dto argintă 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate d*

ostă ungare (1-rna emisiune) • -
Amortisarea datoriei cftiloră forate d.» 

ostă uigare (2-a emisiune'' - - —.—
Amortizarea datoriei ciiloră tarate du 

ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.—
Bonuri rurale ungare.................... 39 30
Bonuri croato-Blavone.................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresoă ....... —.—
Iinprumutulă cu premiulă unguresci 136.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - ■ 127.—
Senta de hârtii austrieci .... 38.10
Renta de argintă austriacă .... 89.75
Renta de aură austriacă.................... 107 95
LosurI din 1860 .............................. 138.75
Acțiunile bincoi austro-ungaro • - 969 — 
Acțiunile bincoi de credită ungar, • 352.50 
Acțiunile bincei de credită anstr. ■ 306.75
44albenl împărătesei.............................. 5 37
Napoleon-d’orl................................... 9 01
Mărci 100 împ> germane .... B557'/2

oudra 10 Livrou sterlings .... 11385

ABONAMENTE
„GAZETA TZtAHSILVAHIEr*

Prețidu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni. 
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Sosirea si Itarea trenurllorn în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulă de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulii accelerata; 2 ore 43 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă de persone : 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulă accelerata: 2 ore 33 minute după amedl.
TrenQ de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecll.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 ore 23 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenulu accelerată : 2 ore 13 minute după amedl.
Trenulă de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
anu.
șese luni
trei luni

§
4

Pe
Pe
Pe

7

2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorii abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

8
4
o

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statil r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta— K*re<fiealâ ff’jredesklaa—

Trenu 
accelo- 

rată.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare j
'.deto-Telegd
Rev
Bratca
Buci a 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădfeșel

9.25
11.29

1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

2.- 
4.05 
546
7.01
7.11
7.41
8.16

Trenă 
accele

rata
Tren de 

per- 
s6ne

Tren de 
per- 
s6ne

10.50

Trenă 
accele
rații

Trenă 
de 

pers.

I

Trenu 
accole» 
rută.

Tren de 
por- 
u6r.o

Trenu 
accele
rații.

Tr.mil 
do 

pers.

Trenu 
de 

ners.

Trenu 
accele

rată.

Trenu 
de 

pere.

ir 
de 

pers.
I

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
ijiora 
vințulil <ie 
Aiud

susă

Teiușu

Srăciunelîi
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașh 
îllisabetopole 
SighișOra 
Hașfalău 

JjîlomorodU

I"August inii
Apața

^eldiora
Srașovfl

TimișU
Predeaiii

Bucuresci

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

9.05
9.35

Trenu 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

7.35
11.07
1.20
3.02
3.0S
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40 

"6Î22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8-11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

9.28
11.58

1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11

Bucuresci 
IPredetaiw 
Timișu

Brașovă
I i

Feldiâra
Apața 
Augustinh. 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
ElisabetopoliB 
Mediașb

6.281]
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Copșa mică

Jficăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușu

Aiudil
Vințulti de 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișd 
Apahida

Clușiu

) 
i

sus ti

I 
!

N'ădășelil 
Ghîrbău 
AghireșU 
Stana
B, Huiedin 
Giucia" 
Bucia
Bratca 
R6v
Mezo-Telegd

Oradea-mare ]

I

11.23
12.08

P< Ladăity 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4? 1
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.45
6.48

4.10
4.50
5.50

7.22

7.51
7 5>-
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0)
2.08
3.31
6 11
7 15
8.40
1.40

4. —
4.44
5.2C
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
d.31
6.35
6.50
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

4.45ț Viena
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11 30
11.51
12.27

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51

_6.08
6.42
7.52
8.10
8.30 
8.5C 
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15 

1040
6.05

Mureșu-BaidoșĂ-XSlstrița Sfetri^Bur^Jzudoțfi

MurășU-Ludoșii
Țagh-Budatelecă
Bistrița

- • • .... —
|T. omn.||

4. — | Bistrița
g.4y i ȚagU-Budatoimcă
9.591 Murâșil-Ludoșu

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

8—
18 nd «.peat ta
Szolnok

Arad ii J 
I

(llogovațd 
Gyorok 
PaulișU 
B.adna-Lipi 
Conop 
Berzava 
SoborșinU 
ZamU 
Gurasad-. 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotU
Vințulu de josh 
Alba-Iulia

ova

2.-
4.20
8.10

-;2.20
12.34
= 3.05
|3.23
"3.39

8.16
11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.68
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.48
9.12
9.34
9.56

10.17

:T eiușu
Alba-Iulia
Vințultl de josh 
Șibotil
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamd 
Soborșinh 
Berzava 
Oonopă
Radna-Lip
Paulișu 
Gryorok 
Glogovaț

Aradd

ova

Szolnok
Budapesta

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
0.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44

“6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27;
11.38
12.10
4.47

Sibliu-Copșa-Bnicft

l'r. de p. T. .1 p. Tr. uni

Copșa-mică 4.05 10.47 7.K
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșil 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12 29 8.59
Sibiiii 6.10112.52 9.23

-©ș©Hneâ«ii

Tr. oînn. Tr. de p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.36

Timișora—Aradâ

Teiușh 10.44 12.58 Viena 7.20 1.4U 6 Onl

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn. T. omn
Simeria 7.17 11.28 3.&0 PetroșenI 6.05 10.42 4.03:
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
Hațegu 8.4o 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Elațegh 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.2b
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.—

Arad ei.—Timiș® n-a

Cucerdea
Oheța
LudoșU
it.-Bogata

J.Iernută
‘■k ÎSânpauliî

Mirașteu

Oșorheiu

Tr. de p.

~2.56
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

I_____
I 7.25

Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10 54
4.58

4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Skeghtnultt s&șescifc
©ș<M*heiu»€lucei»dea

Mirașteu 
Sânpaulti 
IernutU
M. Bogata 

|LudoșU
Ghețu-
Cucerdea

Aradb
T. omn. T. omn.

l'imișdra
i • omn.

6.30
T. omn-

1.106.18 4.18
Aradulu nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 6.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 7inga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Săgh 8.37 3.03'
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulh nou 9.09 3.411
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.25 H 66

fehârlșâ—Turda

Ghirișd 
Turda

Tur<ta-&hli*ișft

©dorheiu i Odewfiieiu—^DgjSfiSșwra.

7.40 10.50 3.56| y.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
8.- 11.10 4.10j 9.50 Ghiriși 6.25 10.- 3—1

o.20
8.40

|__»■—111.25! Odorheiu
7.19) 1.50| lighișdrâ

T. omn*
1.16
4.50

Sighișdra
Jdorheiu

Tip A. M'UKl'Ji.VlANl) Brașov

fteghiniil-sâs.

J
I

Oșorhelu

Tr. omn.

7.24

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

7.44 t>.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.2b
9 35 7.41
9.51 7.67

10.23 8 25

Tr. ăî-y
b.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

® hneriia (Piski)» EJ» i cd.

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

;Tr. omu,

4.-
4.21
4.50

SJnied.-Sîmeria (Pisk:).

Unieddra
8.40 2.45 Lerna

10.52 5.28jSimeria

9.25
9.51

10.10
r

3


